
Evaluering Haustsamling Sør 2014 

Hva er din rolle i laget 

Answer Options Response Percent Response Count 

Administrativt ansatt 63,2% 43 

Tillitsvalgt 36,8% 25 

answered question 68 

skipped question 0 

Var du på kurs i forkant av Haustsamlinga? 

Answer Options Response Percent 
Response 

Count 

Ja 58,8% 40 

Nei 41,2% 28 

answered question 62 

skipped question 0 

Hvilket kurs var du på 

Answer Options 
Response 

Percent 

Respons

e Count 

Kurs 1 - Heimesidekurs - v/NLT 30,0% 12 

Kurs 2 - Arbeidsmiljølova §3-5 - v/NHOML 15,0% 6 

Kurs 3 - Personalbehandling - v/NHOML 45,0% 18 

Kurs 4 - Styrekurs modul 1 - v/Steg for Steg 10,0% 4 

answered question 40 

skipped question 28 

Hva er din rolle i laget 

Administrativt ansatt

Tillitsvalgt

Var du på kurs i forkant av Haustsamlinga? 

Ja Nei

Hvilket kurs var du på 

Kurs 1 -
Heimesidekurs -
v/NLT

Kurs 2 -
Arbeidsmiljølova §3-
5 - v/NHOML

Kurs 3 -
Personalbehandling
- v/NHOML

Kurs 4 - Styrekurs
modul 1 - v/Steg for
Steg



Gi en vurdering av følgende 

Answer Options Dårlig Litt dårlig Ok Bra Veldig bra Ingen formening 
Rating 

Average 

Response 

Count 

Hva er ditt inntrykk av kurset? 2 1 4 18 15 0 4,08 40 

Hva er ditt inntrykk av kursholder? 0 2 3 14 20 0 4,33 39 

Svarte utbytte til dine forventninger? 2 2 9 17 10 0 3,78 40 

Annet (vennligst spesifiser) 3 

answered question 40 

skipped question 28 

3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40

Hva er ditt inntrykk av kurset?

Hva er ditt inntrykk av
kursholder?

Svarte utbytte til dine
forventninger?

Gi en vurdering av følgende 

Kommentarer: 

Heimesidekurs 

Problemer med og høre hva foredragsholder sa og derfor vanskelig å følge med. 

Personalbehandling 
Det burde vere ein kurshaldar som arbeider med personal til dagleg. Kurshaldaren som vi hadde innrømma at dette ikkje var hans felt. 

Personalbehandling 
Ikke tid til å gå i dybden. 



Gi en vurdering av følgende 

Answer Options Dårlig Litt dårlig Ok Bra Veldig bra Ingen formening 
Rating 

Average 

Response 

Count 

Hva er ditt generelle inntrykk av 

samlingen? 
1 3 19 32 11 2 3,74 68 

Hva synest du om gjennomføringen av 

samlingen? 
1 3 19 28 15 2 3,80 68 

Hva synest du om tidspunktet samlingen 

ble holdt på? 
1 2 11 24 28 2 4,15 68 

Var det passelig med deltakerer på 

samlingen? 
0 2 21 30 13 2 3,82 68 

Hva synest du om samlingen sin lengde 

i tid? 
0 2 19 29 16 2 3,89 68 

Hva synest du om lokalitetene? 0 1 10 25 30 2 4,27 68 

Svarte utbytte til dine forventninger? 1 5 20 26 14 2 3,71 68 

answered question 82 

skipped question 0 

3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40

Hva er ditt generelle inntrykk av samlingen?

Hva synest du om gjennomføringen av samlingen?

Hva synest du om tidspunktet samlingen ble holdt på?

Var det passelig med deltakerer på samlingen?

Hva synest du om samlingen sin lengde i tid?

Hva synest du om lokalitetene?

Svarte utbytte til dine forventninger?

Gi en vurdering av følgende 



Vurdering av aktualiteten til det enkelte tema 

Answer Options Lite aktuelt Aktuelt 
Veldig 

aktuelt 

Ikke 

tilstede 

Rating 

Average 
Response Count 

Velkomen med informasjon frå NLT 2 39 23 2 2,33 66 

Aktuell informasjon frå samarbeidspartar 7 45 13 2 2,09 67 

NLT sin strategiplan 2015 - 2018 

m/gruppearbeid 
7 37 19 4 2,19 67 

Innleiing til tilsettes/tillitsvaldes time, samt 

fylkesvise samlinger 
3 39 21 4 2,29 67 

Tilsettes/tillitsvaldes time 3 28 29 6 2,43 66 

Fylkesvis samling 5 33 23 6 2,30 67 

Oppsummering av gruppearbeid 3 32 26 5 2,38 66 

Deltaking på messer 6 35 19 5 2,22 65 

Kompetanseheving og rekruttering 1 31 30 5 2,47 67 

Verving 13 36 12 5 1,98 66 

E-dag/A-ordning 5 5 51 6 2,75 67 

Lønsoppgjeret 5 38 12 12 2,13 67 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

Velkomen med informasjon frå NLT

NLT sin strategiplan 2015 - 2018 m/gruppearbeid

Tilsettes/tillitsvaldes time

Oppsummering av gruppearbeid

Kompetanseheving og rekruttering

E-dag/A-ordning

Vurdering av aktualiteten til det enkelte tema 



Vurdering av foredragsholder sin temabehandling 

Answer Options Dårlig Ok Bra Ikke tilstede 
Rating 

Average 

Response 

Count 

Velkomen med informasjon frå NLT 1 38 26 2 2,38 67 

Aktuell informasjon frå samarbeidspartar 1 41 23 2 2,34 67 

NLT sin strategiplan 2015 - 2018 m/gruppearbeid 8 39 18 2 2,15 67 

Innleiing til tilsettes/tillitsvaldes time, samt fylkesvise samlinger 4 39 20 4 2,25 67 

Tilsettes/tillitsvaldes time 5 37 20 5 2,24 67 

Fylkesvis samling 6 37 18 6 2,20 67 

Oppsummering av gruppearbeid 7 31 23 6 2,26 67 

Deltaking på messer 3 27 30 6 2,45 66 

Kompetanseheving og rekruttering 2 29 31 5 2,47 67 

Verving 6 36 20 5 2,23 67 

E-dag/A-ordning 0 8 54 5 2,87 67 

Lønsoppgjeret 4 32 19 12 2,27 67 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

Velkomen med informasjon frå NLT

NLT sin strategiplan 2015 - 2018 m/gruppearbeid

Tilsettes/tillitsvaldes time

Oppsummering av gruppearbeid

Kompetanseheving og rekruttering

E-dag/A-ordning

Vurdering av foredragsholder sin temabehandling 



Vurdering av tidsbruk på tema 

Answer Options 
For liten 

tid 
For mye tid 

Passe med 

tid 

Ikke 

tilstede 

Rating 

Averag

e 

Response 

Count 

Velkomen med informasjon frå NLT 0 4 61 2 2,94 67 

Aktuell informasjon frå samarbeidspartar 2 9 54 2 2,80 67 

NLT sin strategiplan 2015 - 2018 m/gruppearbeid 13 6 45 3 2,50 67 

Innleiing til tilsettes/tillitsvaldes time, samt fylkesvise samlinger 4 6 54 3 2,78 67 

Tilsettes/tillitsvaldes time 11 4 47 5 2,58 67 

Fylkesvis samling 7 3 53 4 2,73 67 

Oppsummering av gruppearbeid 
3 6 52 6 2,80 67 

Deltaking på messer 
4 5 53 5 2,79 67 

Kompetanseheving og rekruttering 
3 3 56 5 2,85 67 

Verving 
0 14 47 6 2,77 67 

E-dag/A-ordning 
19 1 43 4 2,38 67 

Lønsoppgjeret 
1 13 42 11 2,73 67 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

Velkomen med informasjon frå NLT

NLT sin strategiplan 2015 - 2018 m/gruppearbeid

Tilsettes/tillitsvaldes time

Oppsummering av gruppearbeid

Kompetanseheving og rekruttering

E-dag/A-ordning

Vurdering av tidsbruk på tema 



Gruppearbeidet skulle vært mye bedre forberedt. Det burde vært utsendt i forkant av samlinga slik at alle kunne ha lest gjennom stoffet. Før gruppene gikk til sine rom kunne innleder ha sagt 

noe om hva man var ute etter, slik at gruppene slapp å bruke tid på å finne ut hva som skulle diskuteres. Husk at vi stiller med ulike forutsetninger og kunnskap om temaet i forkant. 

Burde vært nye tilbud innan kurs. Lederkurset har gått mange ganger. 

Altfor sen middag 

Liker ikke byer og masse folk utenom de delaktige, selv om det også kan fort bli for mange. Skulle vært mere gårsrelatert besøk/mulighet for besøk i pauser. Jeg liker ikke alle muligheter av 

sjømat, så kunne kansje vært noe annet til forrett, eventuelt annet alternativ. Ellers var det sosiale i den lille gjengen som stilte på selve samlingen med festen på kvelden og alt, veldig bra. Kom 

i kontakt med flere fra andre lag og fra hovedkontoret som jeg ikke viste noen ting om eller har hørt noen ting om før. Ellers meget bra gjennomført samling. 

Flott samling med veldig aktuelle temaer og flinke foredragsholdere. Det som trakk ned var mangel på informasjon om måloppnåelser før gruppearbeid om stategiplanen, og hvordan 

gruppearbeidet var lagt opp. Hvis gruppene hadde fått udelt deler av strategiplanen de skulle uttale seg om, hadde nok punktene blitt grundigere behandlet. Vanskelig å høre hva en del sa 

under presentasjonene. 

Gruppen var for dårlig forberedt til strategisamling, spørsmålene kunne ha blitt sendt ut på  forhånd og gruppeleder ha blitt forberedt eller en fra styre ledet hver sin gruppe. Tipper styret ikke 

fikk så mange svar utenom at det ikke var aktuelt med konsern. Ble litt mye "slakk" i programmet kunne blitt komprimert og kanskje fylt på med flere tema. 

Tror det hadde vært fornuftig å sendt ut deler av papirene ift arbeidet med strategiplan og organisering NLT i forkant av samlingen. Syntes det var vanskelig å få noe særlig at av denne bolken 

som ny tillitsvalgt. 

Alt i alt var dette ei god samling! Men sakna litt "show" under middagen. 

Nå har vi fått servert samme menyen til festmiddagen i alle åra vi har hvert på Quallity Gardermoen så den begynner å bli veldig kjedelig må jeg si. Det er det mange som bemerker. Så 

hovmesteren trenger ikke å presentere menyen en gang for den kan vi utenat.Det er jo så mye spennende matretter i dag at det burde ikke være noe problem. Men det er tydelig at dette er det 

eneste hotellet har å tilby. Ellendig vil jeg kalle det. Har vært en del på Hafjell Quallity på Øyer. Det er et hotell hvor man får en matopplevelse under oppholdet. 

Nytt hotell neste gang???? 

For tidlig med strategisk plan når vi ikke vet hva som blir endelig vedtatt.  Skulle hatt mer tid med Aordning og konsekvenser. Har fått andre svar på noen av spørsmålene som kom opp på 

samlingen.  Skulle ønske det var mulig å se web.temp. Ikke alle som var med på vårsamlingen.  Ellers bra, og fantastisk mat! 

Syns det var alt for dårlig innledning til gruppearbeid 

Få inn foredragsholdere som kan faget sitt! 

Vi treng snart ein Per Steinar Melås type, som gjev oss ein skikkelig boost.... Har lyst på påfyll på temaer som psykososialt arbeidsmiljø bl.anna. 

Når det blir stilt spørsmål må dei i salen bruke lyd 

Oppsumering gruppearbeid er fryktelig kjedelig å høre på, og gir null utbytte etter min mening. Det er ikke alltid at den beste taleren på gruppa står og formidler, og når du skal høre på lav 

prating og monoton fremføring så får ikke jeg med meg noe. Veldig synd, for jeg synes gruppearbeidet var veldig bra. :)   Foreleser fra skatteetaten var knall bra. Slike forelesere vil vi ha :) ! 

Vi burde fått litt bedre tid til å forberede til strategiplan. 

Hadde vore kjekt om heile landet var samla på haustsamlinga og ikkje delt opp i nord/sør 

Samlingen var positiv, bedre enn forventet etter å ha mottatt programmet i forkant.  Den sosiale biten og utveksling av erfaringer mm (utenom programmet) er alltid viktig og nyttig. 

bra gjennomført høstsamling, men savner uformell felles samling før mellom kurs og middag, nå samles folk i små grupper på hotellrom og drikker, ok det, men mange ville nok hatt nytte av mer 

tid til urformelle samtaler, spesielt nårdet kommer til NLT adm, NLT styret og NHO så burde kanskje disse oppfordres til å "varme opp" steder som er mer "åpent" 

Det hadde vore ok med noko å bite i ca kl 1600 på første kursdag 

Mangler retningslinjer for fylkesvise samlinger. 

Neste år burde det være tema; personalbehandling i praksis 

Burde vært  et kurs om EDAG/ A-ordningen holdt av  leverandør for lønnsprogram, med tips og råd om endringer som må til 

Gruppearbeidet med strategiplanen var viktig og derfor burde det på forhånd blitt anmodet om å gå igjennom denne på forhånd.  Anbefaler at lignende temaer som skal behandles i 

gruppearbeid på fremtidige samlinger blir enten sendt pr. mail, eller henvist til NLT sin hjemmeside dersom noe ligger der. 

Middagen blir i seneste laget. Kunne kanskje startet litt tidligere?  Lunsj i 45 min. i stedet for 1 time? 

For lang tid mellom lunsj og middag første kursdag. 

Heilt greitt. Likevel muleg at ein skal tenkje meir nytt. Invitere fleire eksterne foredragsholdarar utanom landbruksfamilien. 



Evaluering Haustsamling Nord 2014 

Hva er din rolle i laget 

Answer Options 

Respo

nse 

Perce

nt 

Respo

nse 

Count 

Administrativt ansatt 59,2% 42 

Tillitsvalgt 40,8% 29 

answered question 71 

skipped question 0 

Var du på kurs i forkant av Haustsamlinga? 

Answer Options 

Respo

nse 

Perce

nt 

Respo

nse 

Count 

Ja 66,2% 47 

Nei 33,8% 24 

answered question 71 

skipped question 0 

Hvilket kurs var du på 

Answer Options 

Respon

se 

Percent 

Resp

onse 

Coun

t 

Kurs 1 - Salgskurs Modul 3 - v/Ladegaard AS 15,2% 7 

Kurs 2 - Arbeidsmiljølova §3-5 - v/NHOML 17,4% 8 

Kurs 3 - Personalbehandling - v/NHOML 45,7% 21 

Kurs 4 - Styrekurs modul 1 - v/Steg for Steg 19,6% 9 

Kurs 5 - Valkomitekurs 2,2% 1 

answered question 46 

skipped question 25 

Hva er din rolle i laget 
Administrativt
ansatt
Tillitsvalgt

Var du på kurs i forkant av Haustsamlinga? 

Ja Nei

Hvilket kurs var du på 

Kurs 1 - Salgskurs
Modul 3 - v/Ladegaard
AS
Kurs 2 -
Arbeidsmiljølova §3-5 -
v/NHOML
Kurs 3 -
Personalbehandling -
v/NHOML
Kurs 4 - Styrekurs
modul 1 - v/Steg for
Steg



Gi en vurdering av følgende 

Answer Options Dårlig Litt dårlig Ok Bra 
Veldig 

bra 

Ingen 

formenin

g 

Rating 

Average 

Respons

e Count 

Hva er ditt inntrykk av kurset? 0 0 0 14 32 0 4,70 46 

Hva er ditt inntrykk av kursholder? 0 0 1 8 35 0 4,77 44 

Svarte utbytte til dine forventninger? 0 0 4 16 26 0 4,48 46 

Annet (vennligst spesifiser) 8 

answered question 46 

skipped question 25 

4,30 4,35 4,40 4,45 4,50 4,55 4,60 4,65 4,70 4,75 4,80

Hva er ditt inntrykk av kurset?

Hva er ditt inntrykk av
kursholder?

Svarte utbytte til dine
forventninger?

Gi en vurdering av følgende 

Personalbehandling 
Entusiastisk foreleser, gav både ris og ros på spørsmål og svar.Hun var engasjert og flink til å formidle, litt streng slik at vi gjerne ble litt for 

reserverte 

HMS §3-5 Møterom var altfor dårlig!!Dårlig lokale for dette kurset. Uheldig med rundbord da en skal se på skjerm. 

Salskurs 

Valkomite 

Styrekurs 
Kurset startet på for høyt nivå. lite grunnleggende først, med forklaring av et styres funksjon og forklaring av begreper. For mye fokus på 

en personlighetstest. 



Gi en vurdering av følgende 

Answer Options Dårlig Litt dårlig Ok Bra 
Veldig 

bra 

Ingen 

formenin

g 

Rating 

Average 

Respons

e Count 

Hva er ditt generelle inntrykk av samlingen? 0 2 14 32 22 0 4,06 70 

Hva synest du om gjennomføringen av samlingen? 0 1 11 34 24 0 4,16 70 

Hva synest du om tidspunktet samlingen ble holdt på? 0 3 10 27 30 0 4,20 70 

Var det passelig med deltakerer på samlingen? 0 0 10 33 27 0 4,24 70 

Hva synest du om samlingen sin lengde i tid? 0 1 14 30 23 2 4,10 70 

Hva synest du om lokalitetene? 0 3 4 19 44 0 4,49 70 

Svarte utbytte til dine forventninger? 0 3 11 39 17 0 4,00 70 

answered question 91 

skipped question 0 

3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

Hva er ditt generelle inntrykk av samlingen?

Hva synest du om gjennomføringen av samlingen?

Hva synest du om tidspunktet samlingen ble holdt på?

Var det passelig med deltakerer på samlingen?

Hva synest du om samlingen sin lengde i tid?

Hva synest du om lokalitetene?

Svarte utbytte til dine forventninger?

Gi en vurdering av følgende 



Vurdering av aktualiteten til det enkelte tema 

Answer Options Lite aktuelt Aktuelt 
Veldig 

aktuelt 

Ikke 

tilstede 

Rating 

Average 

Response 

Count 

Velkomen med informasjon frå NLT og frå samarbeidspartar 0 45 23 1 2,34 69 

Strategi og utfordring i framtida m/grupparbeid 2 33 33 1 2,46 69 

Tilsettes/tillitsvaldes time 2 38 27 2 2,37 69 

Fylkesvis samling 6 36 25 1 2,28 68 

Oppsummering av gruppearbeid 5 37 25 2 2,30 69 

Deltaking på messer 11 40 17 0 2,09 68 

Kompetanseheving og rekruttering 1 39 29 0 2,41 69 

Verving 6 45 18 0 2,17 69 

E-dag/A-ordning 7 23 39 0 2,46 69 

Lønsoppgjeret 7 39 15 7 2,13 68 

answered question 69 

skipped question 2 

skipped question 0 

1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50

Velkomen med informasjon frå NLT og frå samarbeidspartar

Tilsettes/tillitsvaldes time

Oppsummering av gruppearbeid

Kompetanseheving og rekruttering

E-dag/A-ordning

Vurdering av aktualiteten til det enkelte tema 



Vurdering av foredragsholder sin temabehandling 

Answer Options Dårlig Ok Bra Ikke tilstede 
Rating 

Average 

Response 

Count 

Velkomen med informasjon frå NLT og frå samarbeidspartar 2 30 35 1 2,49 68 

Strategi og utfordring i framtida m/grupparbeid 8 31 28 1 2,30 68 

Tilsettes/tillitsvaldes time 3 32 30 2 2,42 67 

Fylkesvis samling 5 33 27 3 2,34 68 

Oppsummering av gruppearbeid 5 37 24 1 2,29 67 

Deltaking på messer 2 32 30 3 2,44 67 

Kompetanseheving og rekruttering 2 39 25 2 2,35 68 

Verving 5 35 26 2 2,32 68 

E-dag/A-ordning 3 23 40 2 2,56 68 

Lønsoppgjeret 0 37 22 9 2,37 68 

answered question 68 

skipped question 3 

skipped question 1 

2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60

Velkomen med informasjon frå NLT og frå samarbeidspartar

Tilsettes/tillitsvaldes time

Oppsummering av gruppearbeid

Kompetanseheving og rekruttering

E-dag/A-ordning

Vurdering av foredragsholder sin temabehandling 



Vurdering av tidsbruk på tema 

Answer Options For liten tid For mye tid 
Passe med 

tid 
Ikke tilstede 

Rating 

Average 

Response 

Count 

Velkomen med informasjon frå NLT og frå samarbeidspartar 2 7 58 1 2,84 68 

Strategi og utfordring i framtida m/grupparbeid 20 6 41 1 2,31 68 

Tilsettes/tillitsvaldes time 9 9 48 2 2,59 68 

Fylkesvis samling 8 8 50 2 2,64 68 

Oppsummering av gruppearbeid 8 14 44 2 2,55 68 

Deltaking på messer 1 6 58 3 2,88 68 

Kompetanseheving og rekruttering 4 4 58 2 2,82 68 

Verving 2 12 52 2 2,76 68 

E-dag/A-ordning 9 10 47 2 2,58 68 

Lønsoppgjeret 1 8 50 9 2,83 68 

answered question 68 

skipped question 3 

skipped question 2 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

Velkomen med informasjon frå NLT og frå samarbeidspartar

Tilsettes/tillitsvaldes time

Oppsummering av gruppearbeid

Kompetanseheving og rekruttering

E-dag/A-ordning

Vurdering av tidsbruk på tema 



Savner informasjon om tid sted og program for samlingen. Bør komme i god tid før samlingen blir avholdt, gjerne med deltakerliste. 

Det Bør være flere avløsere/landbruksvarer til stede på samlingene. Dette for å få innspill på hva de mener er utfordringene med å stå i denne typen arbeid. Man kan ikke diskutere 

bransjeutfordringer uten å ha med produktet 

Høydepunkt denne gangen var kurset på forkant av samlingen. Kursholder var av og til litt for provoserende, men hun fikk vår oppmerksomhet! Mye utbytte der. Saken om fremtiden til 

NLT (med gruppearbeid) var litt fjernt, det er jo mange avløserlag som ikke vil fusjonere. Det følte som bortkastet tid til å spekulere om det. 

Forberedelse til gruppearbeidet ble for dårlig. Uklart hva som skulle diskuteres. Kanskje ikke alltid de rette personene til å lede gruppene. Under oppsummeringen av gruppearbeidet kunne 

alle gruppene fått lagt fram syne synspunkt. Det var det tid til. Teknikken bør fungere slik at forsamlingen ikke mister fokus på foredragene. Det var kanskje hotellet sin feil. Dette ble 

kanskje negativt - det generelle inntrykket er at det var ei god samling med mye interessant debatt. 

Velkomstsekvensen ble for rotete med en mikrofon som skiftet hender stadig vekk. Folk som snakker 'fremmede'/vanskelige dialekter må tenke på å snakke såpass sakte og tydelig at 

trønderørene får med seg budskapet 

Flott samling med masse kjekke deltakarar! 

Dette var min første høstsamling og deltaking er viktig for å få bedre kunnskap om organisasjonen, bygge nettverk og litt teambuilding i egen virksomhet. Samlinga legger ikke så mye vekt 

på dette med nettverksbygging utover sammensetting i grupper, og det bør i framtida fokuseres litt mer på dette. Det er mange lag som benytter samlinga til å styrke felleskapet i egen 

virksomhet, så det er nok en balansegang vs nettverksbygging på tvers av virksomheter og fylker 

Høstsamling NLT og kursuke NLR ble samme uke og midt i frist for avløsere å levere timelister. Det er bedre tidspunkt på slutten av en mnd, eller første dager av en mnd. Synes det 

manglet tema fra eks. Bondelaget, Mattilsynet etc. Ble mye oppstykket i grupper og kort tid på mange små, istedenfor større viktige tema. Kunne godt brukt mer tid på politikk og de 

endringer som kan komme og ha stor betydning for avløserlagene. 

E-dag og A-ordning kunne vært tatt sammen med ansatte, ikke med tillitsvalgte. Det føltes litt unødvendig å høre så lenge på akkurat det, selv om foredragsholder var dyktig og god å høre 

på 

Tips til nest høstkurs. :Kurs for tillitsvalgte i forståelse av regnskap og hvordan forstå når noe begynner å ikke "fungere" hos D.L. eller andre tilsatte. 

Det var rotete ledelse av møteledere som veldig ofte skiftet på mikrofonen bare for å si noen ord, spesielt nestlederen. det dro ned ett ellers greit inntrykk av samlingen 

E-dagen/ A-ordningen kunne vært lagt til de tilsatte sin time. Lite aktuelt for de tillitsvalgte. I tillegg ønsker avløsertillitsvalgte eget treffsted på samlinga. Dette er jeg uenig i, da 

vedkommende som etterlyste det, bruker NLT sin arena til vervekampanje for Fellesforbundet. Han har ikke skjønt sin rolle. 

Vil gi administrasjonen i Rosendal ekstra ros, hva hadde vi vært uten dere... Alltid hjelp å få. Takk for ALT arbeidet dere gjør. 

Slå sammen samlingene i nord og sør. Da kan det frigis ressurs til å ha noe flere parallelle forelesninger. Kan også bruke noe mere ressurs på foredragsholdere. 

Alt i alt en topp samling! Litt dårlig luft i konferanserommene, men ellers supert å få inspirasjon, tips og råd fra andre! Gode diskusjoner og mange bra innspill. 

Kurset var kjempebra, NHO har gode folk, men ellers var det ikke mye å velge i av kurs denne gangen. Brukersamling med dataleverandørene våre på samling annet hvert år. Ha med 

landbruksvikarene på samlinga. Samlinga var tynn iår. Middagen tidligere? 

Gruppearbeidet var litt for løst lagt opp slik at for mye tid gikk til å diskutere ting som ikke var målet for diskusjonen. Jeg synes derfor resultatet ble litt dårligere enn jeg forventet. 

Flott gjennomføring 

Haustsamlinga er ein inspirasjonskilde for oss tillitsvalde ute i distriktet. Både det faglege og det sosiale er viktig. NLT er dyktige å arrangere desse samlingane. 


